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تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف العاشر األساسي في األردن باستخدام أدوات 
 الجيل الثاني للويب واختبار أثرها في التحصيل الدراسي للطلبة 
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 ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف العاشر 

 أفراداألساسي في األردن باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب في التحصيل الدراسي للطلبة، وقد تكون 
األساسي تم اختيارهم بطريقة قصدية من  العاشرطلبة الصف من  وطالبات الب( ط121الدراسة من )

مدرستين حكوميتين من مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، وتم توزيع الشعب عشوائيًا إلى 
( طالبًا وطالبة، درست باستخدام الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب 15مجموعتين: إحداهما تجريبية )

( طالبًا وطالبة، درست بالطريقة 12تخدام أدوات الجيل الثاني للويب، واألخرى ضابطة )الجغرافية باس
اختبار بناء وتم  ،لتحقيق أهداف الدراسة المنهج البنائي، والمنهج شبه التجريبيوتم استخدام االعتيادية. 
ة إحصائية في ، وقد تم التحقق من صدقه وثباته. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللتحصيلي

وجود فروق ذات و عزى لطريقة التدريس، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، ت   التحصيل الدراسي
، وعدم وجود فروق اإلناث، وجاءت الفروق لصالح للجنسعزى ت   التحصيل الدراسيداللة إحصائية في 

 تدريس والجنس.عزى للتفاعل بين طريقة الت   التحصيل الدراسيذات داللة إحصائية في 
أدوات الجيل الثاني ، لصف العاشر األساسي، اكتاب الجغرافيةمطورة،  وحدة تعليميةالكلمات المفتاحية: 

 تحصيل.، الللويب
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Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of developing an 

educational unit from 10th grade geography textbook in Jordan using the 

second-generation tools for Web 2.0 on students' achievement. The study 

sample consisted of (121) students, were chosen from 10th grade students, 

were deliberately selected from a public school in Dirctorate of Irbid 

Qasaba, the study sample distributed randomly into two groups 

experimental group (53) studied through developed educational unit using 

the second generation tools for Web 2.0, and the control group (52) studied 

through normal method. The study use structural approach and semi-

experimental approach In order to provide answers to the study question, 

the researchers built achievement test. The validity and reliability of the 

instruments were verified by the suitable educational and statistical 

methods. After analyzing the results by the statistical method, the findings 

were: There were statistical significant differences in achievement 

attributed to the group, in favor of the experimental group, there were 

statistical significant differences in achievement attributed to the gender, in 

favor of females, there were no statistical significant differences in 

achievement attributed to the interaction between studying strategy and 

gender.  

Keywords: Developed Educational Unit, 10th Grade, Geography Book, 

Second Generation Tools for Web 2.0, Students Achievement. 
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  :المقدمة
إيالء التربية لذا البد من للمناهج دور فاعل في تشكيل شخصية الفرد وتزويده بالمعرفة؛ 

بإعادة النظر في المناهج الدراسية ومحتواها التعليمي، وفي  ؛والتعليم مزيدًا من العناية كمًا وكيفاً 
وأدواته، وجعلها مواكبة للتطورات استراتيجيات التدريس، والوسائل التعليمية، واستراتيجيات التقويم 

 السريعة في العصر الحاضر. 
( إلى أن Abdel Moneim & Abdul Basit, 2016) عبد المنعم وعبد الباسطوأشار 

التربية التي يرسم المجتمع معالمها، ويحدد مفهومها وأهدافها واتجاهاتها، ينبغي لها أن تكون قادرًة 
 ؛إلمكاناتلوالتحديث  بالتطوير مواكبتها، والتي ينبغي االتمواكبة التغيرات في جميع المجعلى 

وال سبيل لتحقيق ذلك إال من خالل رصد  ؛من خالل العمل على تطوير المناهج الّدراسية
 .وتحديد االتجاهات التي في ضوئها يمكن تحديد العوامل التي تؤثر في هذا التطور ،المشكالت

مواد الدراسية ومن ضمنها المواد االجتماعية، وتطوير المناهج الدراسية يشمل جميع ال
اإلنسان بهتم العلوم االجتماعية التي تميادين من علم الجغرافية ي عد  إذوباألخص مادة الجغرافية. 

ويتميز هذا العلم بقاعدة كبيرة من  ،وطرق معيشته، وكيفية تفاعله مع البيئة الطبيعية والبشرية
يهتم  علماً لم يعّد  إذالمالحظة المنظمة والّتفكير اإلستقرائي، المعلومات والبيانات التي تتطلب 

بوصف الظواهر وصفًا سطحيًا بعيدًا عن الحقيقة والواقع، بل أصبح مجااًل علميًا يتماشى مع 
 2222)  على استخدام الّنظريات العلمية الحديثة معتمداً  التي يشهدها العالمالّتطورات 

(Johnson,. 
علم الجغرافية من  ( إلى أنKocalar & Demirkaya, 2017كايا )وأشار كوكلر وديمر 

، للطالبالعقلية واالجتماعية الشخصية و  مقدراتالمأهم العلوم االجتماعية، نظرًا ألهميته في بناء 
يهدف إلى دراسة العالقات و يتناول بالدراسة العالقة بين اإلنسان والمكان في جميع مكوناته،  إذ

ة بين الظواهر الطبيعية والبشرية، وجميع الظواهر الموجودة على سطح األرض، التأثيرية المتبادل
 .وي عنى بجميع األنشطة اليومية لإلنسان

تنمية القيم و إلى تنمية التفكير الجغرافي عند الطلبة، ة الجغرافي ويهدف تدريس علم
بيئة والموارد، وفي كيفية الممثلة في المحافظة على ال ةالجغرافي بعلمواالتجاهات والميول المتعلقة 

كساب الطلبة المعارف الجغرافية المتمثلة ، و وترشيدها والتعاون والتبادل المشترك استثمارها ا 
بالحقائق والمفاهيم والتعليمات والنظريات والقوانين وما يرتبط بها من مصطلحات ورموز، وتنمية 
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حركية، ومهارة التفكير والدراسة والقراءة، المهارات الجغرافية األساسية مثل المهارات االجتماعية وال
وتربية الطلبة في الحاضر واالستعداد للمستقبل مع تصور دقيق للظروف العالمية والمشكالت 

 (.Al-Zeyadat & Katawi, 2014االجتماعية والسياسية واالقتصادية المحيطة بها )
علم  تدريس تطوروقد أسهمت التطورات المتسارعة التي شهدها المجتمع البشري في 

الجغرافية من حيث المحتوى العلمي واألساليب التي يقوم عليها من أجل تحقيق األهداف والغايات، 
تتناولها مادة الجغرافية تتعلق بواقع الحياة اليومية  -الموضوعات التيعرض وبالتالي فإن 

من خالل بقًا، وذلك سا عليه بطريقة تختلف عما كانيجب أن يتم  - والظواهر الطبيعية والبشرية
من األجهزة والتقنيات اإللكترونية واالنترنت والوسائل المتقدمة،  اإللكترونيةالوسائل  توظيف

 & Lynch, Bednarz, Boxall, Chalmers, Franceالتفاعلية المتعددة بمختلف أنواعها )

Kesby, 2008.) 
من أهم تعد   ةوجيمستحدثات التكنولال ( إلى أنAl-Ghareeb, 2009)الغريب  وأشار

لمشكالت التعليم، وتسهم في إصالحه، وذلك من خالل ما تقدمه من  األدوات التي تقدم حلوالً 
تهتم  إذ ،وتثري بيئة التعلم ،، وتثير تفكيره، وتقربه من الواقعالطالب مقدراتأدوات حديثة تنمي 

، ومراعاة الطلبةاحتياجات  فلسفة التعليم اإللكتروني بتوظيف تقنيات االتصال والتواصل في تلبية
 .التعليمية المهماتأداء م في نفسهأمن االعتماد على  واخصائصهم وأساليب تعلمهم، ليتمكن

همية كبيرة في شتى المجاالت، ومن أ منذ ظهورهاالشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( اكتسبت و 
ل ما تقدمه من خدمات في داة أساسية للتعليم والتعلم، من خالأبينها التعليم، حتى أصبحت بمثابة 

مع  (Web 1.0)قد نشأ الجيل األول من اإلنترنت و التدريس الصفي، أو وسيلة للتعلم عن بعد، 
 Web) ويشير(، Netscape) وظهور موقع نت سكيب ،0991عام ( Aol) ظهور المتصفح

، وظهر في ذلك إلى صفحات ثابتة غير تفاعلية نادرًا ما يتم تحديثها، فهي مواقع للقراءة فقط (1.0
المحادثة و مجموعات األخبار، و القوائم البريدية، و الوقت عدة خدمات مثل خدمة البريد اإللكتروني، 

 (.Sadik, 2007)ومنتديات الحوار 
 تحول مفهوم االنترنت من مصدر   5112وبظهور الجيل الثاني من اإلنترنت عام 

والخدمات  ،لمجتمعات االفتراضيةللمعلومات التفاعلية، من خالل ا للمعلومات إلى مصنع  
 ،أصبح المستخدم هو من يصنع المواقع إذ، من التفاعلية اً عالي اً ت قدر المستضافة التي وفرّ 

مشاركة الملفات مع له ويضيف ويعدل ويعلق بسهولة من خالل أنظمة إدارة المحتوى، كما تتيح 
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 ,Huang & Yoo) لقراءة فقطل أن كان دعاآلخرين، وعليه فقد أصبح الويب للقراءة والكتابة ب

2010.) 
من اإلنترنت، التي  هقدم خدماتي اً جديد اً أسلوبو فلسفة   (Web 2.0)وي عد الجيل الثاني للويب

، وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي على هتعتمد على دعم االتصال بين مستخدمي
 (.Fahim, 2010ات إلكترونية )في بناء مجتمع هاإلنترنت، والتعاون بين مختلف مستخدمي

 ,Cash)كاش ، و (Churchill, 2009) يلششير (؛ و Hauser, 2007ذكر هاوسر )و 

تظهر في  التقنياتمن  عديدتحتوي على  (Web 2.0) الجيل الثاني للويببيئة أن ( 2010
 : اآلتية األدوات

 المدونات (Blogs): ةنات مختصر على شبكة االنترنت تحتوي على تدوي ةهي مواقع تفاعلي 
بشكل تصاعدي، تسمح للزوار بالتعقيب والتعليق، ويتم أنشاؤها  زمنياً  ة، ومرتبةومؤرشف
 .بسهولة

 الشبكات االجتماعية(Social Network)  : تكوين  من خاللهي مواقع ويب تعمل
األصدقاء، وتساعدهم على تبادل المعلومات، والصور الشخصية، ومقاطع الفيديو، والتعليق 

ومن لعدد كبير من المستخدمين، وفي وقت قصير،  ةنصيالتدوينات الفكار و األونشر عليها، 
 ، واليوتيوب(Twitter)، والتويتر(Facebook) الفيس بوك أشهر تلك الشبكات:

(YouTube). 
 المفضلة االجتماعية(Social Bookmarking)  : هي مواقع تقدم خدمة تخزين عناوين مواقع

مستخدم للوصف محتوى الموقع المخزن، وتسمح هذه المواقع ل االنترنت، مع إضافة رسوم
، في أي وقتبتخزين عناوين مواقعه المفضلة في قاعدة بيانات الخدمة، والرجوع لمفضلته 

 .مع اآلخرين تهاوباستخدام أي جهاز، وتتميز مواقع المفضلة االجتماعية بإمكانية مشارك
 التدوين الصوتي(Podcast)  : بصيغة ةتسجيل ملفات صوتيتقوم بهي مواقع (MP3) ، ليقوم

 (IPOD) أو على أجهزة ،(MP3) المستمع بتحميلها على جهاز المستخدم، أو على مشغالت
 .الحاجة، ومن ثم االستماع إليها عند 

 التدوين الحر(Wikis)  :يسمح  إذ، هاغ محتوياته وتعديلو هو موقع يشارك المجتمع في ص
يدة، أو تعديل المعلومات الموجودة فيه، وهو يقوم على مبدأ ألي مستخدم بإضافة معلومات جد

الموسوعة الحرة الشهيرة على التدوين الحر  ومن األمثلةمشاركة المجتمع في إثراء المعرفة، 
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 .(Wikipedia) وكيبيديا
 خالصات المواقع(Really Simple Syndication)  : هي تقنية تتيح للمستخدم الحصول

يه بشكل منتظم، بدون حاجة لزيارة موقع االنترنت الذي يقدم هذه على معلومات ترسل إل
 .المعلومات

المدونات، والشبكات االجتماعية في هذه الدراسة وبالتحديد الفيس بوك وتم التركيز على 
في جماعية هناك ، و للطلبةمجانية يرى الباحثون أن المدونة التعليمية تتميز بأنها  إذواليوتيوب، 

والمعلم، وتحتوي على عدد من الوسائط  الطلبةمن حيث المشاركة والتفاعل بين عدد المدونين 
عرض لبشكل رئيس ، وبالتالي االعتماد عليها المتعددة مثل الكتابة والصوت والصورة والفيديو

ونشر ما يتم فيها من تفاعل إلى مواقع اجتماعية، وبما أن  ،لمحتوى والمادة العلمية واألنشطةا
وصور تثري العملية  ،وتنزيل مقاطع فيديو ،الطلبةهي تعليقات مباشرة بين  معظم األنشطة

بالدراسة موقعي الفيس بوك واليوتيوب هما األنسب في ربطها بالمدونة التعليمية  فإنالتعليمية، 
تكون لالمميزة إلى أكبر شريحة في المجتمع،  الطلبة؛ وذلك لكي يتم نشر تفاعل ونشاطات ةالحالي
 .في المشاركات المميزة والتجارب الفريدة لهنمحفزة 

من المزايا من أهمها  عديدويتميز استخدام أدوات الجيل الثاني للويب في العملية التعليمية ب
سهولة إنشاء المحتوى التعليمي، والبيئة التعليمية التشاركية، والمشاركة بالمصادر التعليمية، مما 

تقنيات أدوات الجيل الثاني للويب في رفع  تسهمكما  جعل هذا الجيل من أ سس مدرسة المستقبل،
 (.Light, 2011طموح الطلبة، وتشجعهم على المشاركة في التعليم والتعلم بشكل أقوى )

 الثالثالجيل ، وليس (Web 2.0) الجيل الثاني للويبلذا فقد ركزت الدراسة الحالية على 
تمكن من  لى قاعدة بيانات، وهي خطوةتحويل شبكة الويب إالذي يعمل على  (Web 3.0) للويب

من تقنيات الذكاء  من التطبيقات دون الدخول إليها، واالستفادة عديدالوصول إلى المحتوى من 
الذي  (Web 4.0) جيل الرابع للويب، كما لم يتم التركيز على الاالصطناعي، والويب الداللي

التعاوني" هو توجه لنقطة تحول ألن  ويطلق عليه "الويب ،ربط شبكة "الويب" بالعالم الملموسي
يكون الويب أكثر ذكاء مع ما يدور حوله من افعال وردود افعال فيعطي نتائج منطقية لها ويشمل 

، وهذان الجيالن من الويب استخدام الويب في الحياة اليومية ليكون أكثر صلة بالعالم وما حوله
، كما أن المدارس ليست مجهزة الستخدامهما ن حالًيا في الميدان التربوي في األردنغير متوفري

 عملًيا. 
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لتوسيع نطاق ومجاالت  الطلبةفعالة لمساعدة  وسيلةأدوات الجيل الثاني للويب  وت عد
 واستراتيجيات ،لتتسع ألكبر المجاالت المعرفية تعقيدًا، كما أنها تتخذ أشكااًل عديدة ،تعلمهم
وذلك بهدف  ،ى من الفهم للمحتوى المقدم لهتحقيق أعلى مستو الطالب على تساعد  ،مختلفة

 & Dabbagh) ومدى استيعابه للمحتوى المقدم الطالبومراقبة تقدم ، االرتقاء بعملية التعلم

Kitsantasm, 2005.) 
 والمختصين ،عامةب التربويين من كثير فكر شغلت التي المفاهيم مني عد  الدراسي التحصيلو 
أولياء أمور  من بهم يحيطون وما الطلبة، حياة في أهمية من له لما خاصة،ب التربوي النفس بعلم

 في الطلبة تعليم تقويم في المهمة المعايير أحد ألنه ،التعليمي النظاموالقائمين على  ومعلمين،
 (.Al-Astal, 2010) المختلفة التعليمية المستويات

 والتدريبية والدراسية التعليمية الممارسات خالل من للفرد يتحقق علمي هدوالتحصيل هو ج
 والتوجيهات الدروس من الطالب جناها التي االستفادة مدى يحقق مما تعليمي مجال نطاق في

 الدراسي تحصيل(. فالMustafa, 2011) عليه المقررة أو المعطاة والتدريبية والتربوية التعليمية
 به يقوم الذي االجتماعي الدور تحديد وبالتالي والمهنة، الدراسة نوع الختيار ةاإلجباري طريقهو ال
-Al) طموحه ومستوى بالنجاح وشعوره لذاته، ونظرته سيحققها التي االجتماعية والمكانة ،الطالب

Heelah, 2012). 
يل الطلبة، فقد أصبح هناك اهتمام وبما أن المؤسسات التربوية تسعى إلى رفع مستوى تحص

من شأنها أن تسهم في الحصول على تفاعل  في تطوير المناهج، واستخدام طرائق تدريس متزايد
، وسلوك إيجابي، ويتم ذلك من خالل توظيف التعلم  طالبي جيد، وتحصيل تعليمي عال 

، لذا جاءت أدوات الجيل الثاني للويب اإللكتروني، بواسطة المستحدثات التكنولوجية الحديثة، ومنها
في األردن  لصف العاشر األساسيتطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية لهذه الدراسة ل

( المدونات والشبكات االجتماعية )الفيس بوك واليوتيوب()باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب 
 . لطلبةالدراسي لتحصيل الواختبار أثرها في 
 مشكلة الدراسة:

من المعلم  طريقة التدريس الفعالة مكنت   إذق التدريس من أهم عناصر المنهاج، ائطر  دعت  
وبالتالي تحقق األهداف المنشودة، ليس ذلك فحسب بل  ،المحتوى لطلبته في قالب سهل قديمت

وتتناول الطريقة  ،تساعد الطريقة الجيدة على اختيار مصادر التعلم المعينة ووسائل التقويم المناسبة
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يمي وتهيئة الجو التعل ،جوانب متعددة من عمل المعلم، فهي تتناول تنظيم المواقف التعليمية
 .والحكم على مدى بلوغ أهدافه ،، وتقويم نتائج هذا النشاطموتوجيه نشاطهم واإلشراف عليه ،للطلبة

أن ومن خالل عمل الباحثة األولى كمديرة في إحدى المدارس الخاصة، فقد الحظت 
من ميادين االجتماعية وخاصة الجغرافية،  الدراساتمدارس جعلت الفي  ةالمتبع التقليدية الطريقة

بما تحويه من المعلومات  هامما يدفعهم إلى إهمالالمعرفة التي ال يركز عليها أغلب الطلبة، 
هو الحفظ واالستظهار للحصول على  للطالب فيصبح الهم الوحيد ،والمفاهيم والحقائق الجغرافية

 دون ،أعلى العالمات في االختبارات، وبالتالي تصبح العملية عملية تفريغ معلومات ليس إاّل 
هم، أو بمدى مقدراتاالهتمام بمدى حاجة الطلبة لتلك المعلومات، أو مدى عالقتها بميولهم و 

 :وتنبثق مشكلة الّدراسة الحالية من المنطلقات اآلتية، إفادتهم منها في الحياة
التي بحثت في تطوير وحدات الدراسات في حقل الجغرافية المنطلق األول: ويتمثل في ندرة 

م أدوات الجيل الثاني للويب )المدونات والشبكات االجتماعية )الفيس بوك باستخدا تعليمية
 .ينعلى حد علم الباحثواليوتيوب(( واختبار أثرها في التحصيل الدراسي للطلبة 

ويتمثل في التوصيات التي تضمنتها بعض الدراسات التي تناولت التحصيل المنطلق الثاني: 
-Alالعيد )، و (Al-Kassab & Aboluom, 2010) وموأبول الكسابفي الجغرافية، كدراسات 

Eid, 2011) توفيق )، وTawfiq, 2015( وأحمد وعبدالعزيز وشلبي ،)Ahmad, Abdul 

Aziz & Shalabi, 2017 والتي دعت إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات في مجال )
ثر استخدام هذه األدوات المستحدثات التكنولوجية وأدواتها وكيفية توظيفها في مادة الجغرافية، وأ

والتقنيات في التحصيل الدراسي واالتجاهات، مما جعل هذا العامل مبررًا كافيًا إلجراء مثل هذه 
 .الّدراسة

باستخدام التعلم االلكتروني في  أما المنطلق الثالث: اهتمام وزارة التربية والّتعليم في األردن
، (Tawfiq, 2015)توفيق من الدراسات ) عديد، وقد تناولت تدريس المواد الدراسية المختلفة

مختلفة من  أشكاالً  (Ahmad, Amin, Al Omda & Ali, 2016)والعمده وعلي  أحمد وأمينو 
أدوات الجيل الثاني للويب تركز على ، ولكّنها لم استراتيجيات التعليم االلكتروني في التدريس

وما يرتبط  ، وال شك أن مادة الجغرافية(()المدونات والشبكات االجتماعية )الفيس بوك واليوتيوب
 لتدريسها باستخداممالءمة المن المواد الّدراسية  بها من كم  هائل  من الوسائط التعليمية الرقمية

 ، ويّسوغ الحاجة الماسة إليها.، مما يعزز فكرة إجراء هذه الّدراسةأدوات الجيل الثاني للويب
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تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف لومن هذه المنطلقات جاءت هذه الدراسة 
المدونات، والشبكات االجتماعية )باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب في األردن العاشر األساسي 

 لطلبة.الدراسي ل تحصيلالواختبار أثرها في  )الفيس بوك واليوتيوب(
 فرضيات الدراسة:

عالمات بين متوسطات  (α=0.05) لةالدال عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .0
لطريقة تعزى الجغرافية في مادة  االختبار التحصيليفي  طلبة الصف العاشر األساسي

التدريس )الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب، 
 الطريقة االعتيادية(.

( بين متوسطات عالمات α=0.05ى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال  .5
)ذكر،  لجنسلتعزى الجغرافية في مادة  االختبار التحصيليفي  طلبة الصف العاشر األساسي

 وأنثى(.
( بين متوسطات عالمات α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  .3

تعزى للتفاعل بين الجغرافية ة في ماد االختبار التحصيليفي  طلبة الصف العاشر األساسي
 .والجنسالوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب 

 الدراسة  أهمية
 األهمية النظرية: 

في العملية التربوية  أدوات الجيل الثاني للويبتنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية استخدام 
، عن طريق بيان ما تحويه هذه األدوات والتي تدعم التعلم لجغرافيةابشكل خاص في تدريس 

 الذاتي لدى الطلبة.
 األهمية التطبيقية

تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف العاشر األساسي باستخدام أدوات الجيل  .0
 الثاني للويب يمكن االستفادة منها في رفع مستوى تحصيل الطلبة.

 تعلمها. وتحسين سة الحالية في تجويد تعليم الجغرافيةتسهم نتائج الدراقد  .5
قد تفيد هذه الدراسة مطوري مناهج الجغرافية ومؤلفي كتبها والمعلمين لتوظيف أدوات الجيل  .3

 في العملية التعليمية وفي المناهج. الثاني للويب
النظري المتعلق قد تزود الدراسة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العربية باألدب  .4
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واالستفادة من النتائج التي وتطوير الوحدات التعليمية، ، أدوات الجيل الثاني للويببموضوع 
جراء  تم التوصلسي توظيف أدوات الجيل مزيد من الدراسات في مجال إليها في هذه الدراسة، وا 

 في العملية التعليمية وفي المناهج. الثاني للويب
 تعريف المصطلحات 

النتاجات التعليمية والمحتوى واألساليب  صوغهي عملية إعادة : التعليمية المّطورةالوحدة  .0
من كتاب )مشكالت بيئية معاصرة(  الرابعةللوحدة واألنشطة واستراتيجيات التقويم وأدواته، 

باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب ، )الجزء الثاني( الجغرافية للصف العاشر األساسي
 (.بكات االجتماعية )الفيس بوك واليوتيوب(المدونات، والش)
المدونات والشبكات ) استخدام أدوات الويب الجديدة عرف إجرائيًا بأنهي   :الجيل الثاني للويب .5

، الجغرافية، للتعامل والتفاعل مع المحتوى التعليمي لمادة (االجتماعية )الفيس بوك واليوتيوب(
لتواصل، والتوجيه، واإلرشاد التعليمي بين ا من خاللهيتم  إذفي أي وقت وفي أي مكان، 

 بصورة متزامنة، وغير متزامنة عبر شبكات االنترنت العالمية. والطالبالمعلم 
من خاللها المشاركة في مقررات محددة وعناصر  الطلبةئة افتراضية يستطيع بي المدونة: .3

 ظهر بها األحدث أوالً تيتم ترتيبها بصورة منطقية متتالية ل ،علمية، من خالل إصدارات محدثة
  .(Sim & Hew, 2010)بأول 

هي مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت، ظهرت مع الجيل الثاني  الشبكات االجتماعية: .4
تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمع بين أفرادها اهتمام  ،5.1الويب 

وغيرها(، ويتم التواصل بينهم من خالل شركة،  -جامعة -مدرسة -مشترك أو شبه انتماء )بلد
ها نومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحو  ،أو اإلطالع على الملفات الشخصية ،الرسائل
زمالء  مكانوا أصدقاء أأوهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد سواء ، للعرض

 ,Alias, siraj) الفتراضيةمن خالل السياقات ا يعرفون بعضهم مأ ،في الواقع يعرفون بعضهم

nid daud & zaharah hussin,2013). 
خاص ملـف  ، وتم إنشاءلكترونيـةإلجتماعـي االإحـدى خدمـات شـبكات التواصـل ا الفيس بوك: .2

ملف وتقـدم  ،كأصدقـاء الطلبةإضافـة وتم  على هذا الموقع، وحدة )مشكالت بيئية معاصرة(ب
خبـار التـي تجمـع مختلـف المعلومـات، ألخدمـة اكلفـة، مزايـا مخت الوحدة على الفيس بوك

 العالقة. والرسـائل، ومشـاركة الصـور، والمجموعـات، والصفحـات ذات
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بالمشكالت مقاطع فيديو خاصة  هشر فين   الذي مواقع التواصل االجتماعي أحد اليوتيوب: .6
ا مباشرة هوتحرير  فات،لالمكرفع  ت،من الخدما عديد للطلبة ويتيح الموقعالبيئية المعاصرة، 

 . اهيلالضرورية ع وضع التحسينات فضاًل عن ا،هيليقات علوكتابة التع الويب، ىلع
لما اكتسبوه من طلبة الصف العاشر األساسي مدى استيعاب : في الجغرافية الدراسي لتحصيلا .7

الختبار حصل عليها الطالب في ايقاس بالدرجة التي ي ذيوال تعلم الوحدة التعليمية،خالل 
 الم عد ألغراض الدراسة.التحصيلي 

العاشر األساسي من قبل وزارة  المادة الدراسية المقررة على طلبة الصف وه:كتاب الجغرافية .8
 .5108/5109التربية والتعليم للعام الدراسي 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 تربية والتعليم للواء المدارس األساسية في مديرية ال على الدراسة المكانية: اقتصرت الحدود

 . قصبة إربد
 تطوير وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف على  الدراسة اقتصرت :الموضوعية الحدود

المدونات والشبكات )باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب في األردن العاشر األساسي 
 لطلبة.ل الدراسي تحصيلالواختبار أثرها في ( االجتماعية )الفيس بوك واليوتيوب(

 طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس مديرية  علىالدراسة  أفراد اقتصرالبشرية:  الحدود
 التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

  (5108/5109الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراسي ) الحدود. 
 الدراسات السابقة

أدوات أثر دمج  إلىالتعرف هدفت إلى  في بريطانيادراسة  (Singer, 2008) رغأجرى سين 
 فيمهارات الطالب و  فيخالل خمسة فصول دراسية  وحدات دراسيةفي عشر  الجيل الثاني للويب

الدرجات التي يحصلون عليها في االختبارات النهائية لتلك الفصول الدراسية عن طريق مقارنة 
وقد  .وبعد االشتراك بها يبأدوات الجيل الثاني للو المستوى الدراسي لهؤالء الطالب قبل استخدام 

 أدوات الجيل الثاني للويبتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الطالب بدأوا في استخدام 
االشتراك هذا إال أن  ها،كنوع من الواجب الدراسي؛ بسبب الدرجات التي خصصت لالشتراك في

المقرر الدراسي الذي وب بعضاً تنمية تحصيلهم الدراسي وتقوية ارتباطهم ببعضهم  فيساعد 
 .بالمقرر مقارنة باستخدام الطرق المعتادة في التعليم أصبحوا أكثر استمتاعاً  إذ ،يدرسونه
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أدوات أثر استخدام  إلىهدفت إلى التعرف دراسة ( Churchill, 2009) يلششير وأجرى 
يئة التعليمية الب إلى، وما يمكن أن تضيفه بريطانيافي  في التعليم الجامعي الجيل الثاني للويب

 أدوات الجيل الثاني للويباستخدمت  فقد، الطلبةداخل الصف، وكيف يمكن أن تطور خبرات 
وتوصلت نتائجها إلى  .لمناقشة موضوعات متعلقة بمقرر )استخدام تقنيات المعلومات في التعليم(

، وأن أكثر ةالطلبتنمية التحصيل الدراسي لدى  فيساعد  أدوات الجيل الثاني للويبأن استخدام 
على ما  هموتلقي تعليقات ،ستخدام هو مشاهدة مشاركات اآلخريناالأثناء في  الطلبةما استمتع به 

سهمت في تيسير تعلمهم، وتعلمهم أ أدوات الجيل الثاني للويبعلى أن  الطلبةيكتبونه، كما اتفق 
 .أشياء جديدة بعد مشاهدتهم ألعمال اآلخرين

استخدام تطبيقات الجيل  نقة بيتحديد العالسة هدفت إلى درا (Cash, 2010)وأجرى كاش 
الثاني للويب وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية ومدى مشاركتهم في 

( طالبًا وطالبة في والية جورجيا بالواليات 595األنشطة غير الصفية. وتكونت عينة الدراسة من )
استخدام تطبيقات الجيل الثاني للويب  نقة بيالعالاستبانة لقياس ت ستخدملمتحدة األمريكية. وأ  ا

وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي في كل من الرياضيات واآلداب والعلوم والدراسات االجتماعية، 
ومدى مشاركتهم باألنشطة غير الصفية. وأظهرت النتائج وجود عالقة بين استخدام تطبيقات 

مستوى التحصيل الدراسي في اآلداب فقط، بينما لم تظهر هذه العالقة الجيل الثاني للويب وارتفاع 
في باقي المواد، وأظهرت النتائج أيضًا وجود عالقة إيجابية بين استخدام تطبيقات الجيل الثاني 

 للويب ومشاركة الطلبة في األنشطة غير الصفية.
إلى معرفة هدفت دراسة  (Al-Kassab & Aboluom, 2010)وأجرى الكساب وأبولوم 

أثر استخدام أسلوب التعلم )اإلنترنت/ الحاسوب( في تحصيل طلبة الصف العاشر في مبحث 
في األردن واتجاهاتهم نحوها. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم برمجية محوسبة تم  ةالجغرافي

: البًا تم اختيارهم بالطريقة القصدية وزعوا على مجموعتينط( 81) تطبيقها على عينة مكونة من
عينة تجريبية تعرضت لتطبيق البرمجية المحوسبة ودرستها عن طريق اإلنترنت، وعينة ضابطة 
تعلمت بالطريقة التقليدية، وبعد تطبيق البرمجية المحوسبة تم تطبيق اختبار تحصيلي ومقياس 

ذات داللة إحصائية لصالح  وجود فروقأظهرت نتائج الدراسة و  .اتجاهات )قبلي وبعدي(
، وأظهرت النتائج ةلتجريبية التي استخدمت الموقع على اإلنترنت في تعلم مادة الجغرافيالمجموعة ا

، كما أظهرت فروقًا ذات داللة ةاتجاهات إيجابية عالية لدى المجموعة التجريبية نحو مادة الجغرافي
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 إحصائية بين اتجاهات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 
 هاوتعليم فاعلية تعلم الجغرافية دراسة هدفت إلى تقصي (Al-Eid, 2011)العيد أجرى و 

كسابهم لمهارات التفكير  باستخدام التعلم اإللكتروني واستراتيجية االستقصاء في تحصيل الطلبة وا 
وزعوا من طالب الصف الثامن األساسي البًا ط( 84) وتكونت عينة الدراسة من في األردن، العليا
أولى درست بطريقة التعلم اإللكتروني، وتجريبية ثانية درست : تجريبية اتمجموعثالث ى عل

الدراسة عددًا من  تستخدموا، االعتياديةبالطريقة  درستضابطة باستراتيجية االستقصاء، و 
وجود أثر أظهرت نتائج الدراسة و  هي: اختبار تحصيلي، ومقياس مهارات التفكير العليا.األدوات 
باستخدام التعلم اإللكتروني واالستقصاء في تحصيل الطلبة، ووجود أثر  هاوتعليم لجغرافيةلتعلم ا

 باستخدام التعلم اإللكتروني واالستقصاء في تنمية مهارات التفكير العليا. هاوتعليم لتعلم الجغرافية
ج الجغرافية للصف األول اهدفت إلى تطوير منه( دراسة Tawfiq, 2015وأجرت توفيق )

وتحديد مستوى التنور التكنولوجي "المعرفي  ،انوي في ضوء معايير التنور التكنولوجيالث
وتكونت عينة الدراسة من ، بمصر والوجداني" في الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي

( طالبًا في المجموعة 31( طالبًا في المجموعة التجريبية، و)31: )كاآلتي( طالبًا موزعين 61)
اختبار تحصيلي لقياس ، و وحدات المنهج المطور المقترحتكونت أدوات الدراسة من الضابطة، و 

مقياس االتجاه نحو التكنولوجيا الجغرافية أداة للتعلم (، و مستوى التنور التكنولوجي )البعد المعرفي
ج اتناول منهفي ضعف وجود وقد أظهرت النتائج  .مقياس االتجاه نحو المادة(، و )البعد الوجداني

نتائج وجود فروق ذات ال كما أظهرت التكنولوجي،جغرافية للصف األول الثانوي ألبعاد التنور ال
البعدي ألدوات  –بين متوسطات درجات طالب مجموعة الدراسة في القياس القبلي  ةداللة إحصائي

ية ج المطور في تنماالمنه فاعليةإلى  النتائج أيضاً  كما أشارت ،الدراسة لصالح التطبيق البعدي
 .بعض أبعاد التنور التكنولوجي واالتجاه نحو مادة الجغرافية

أثر تطوير بيئة تعلم  دراسة هدفت تقصي (Ahmad et al., 2016)وأجرت أحمد وآخرون 
إدارة المعرفة لتنمية مهارات استخدام أدوات الجيل الثاني للتعلم  أ نموذجشخصية قائمة على 

بمصر. لدى طالب تكنولوجيا التعليم  ياألداء المهار تنمية التحصيل المعرفي و و اإللكتروني 
طالب وطالبات الفرقة الثالثة كلية التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم، من عينة الدراسة  وتكونت

 الدراسة فشملت . أما أدواتطالباً  (41) عددهمو والذين قاموا بدراسة مقرر منظومة الحاسب اآللي 
، طاقة تقييم منتجوب اختبار معرفي موضوعي،، و شخصية عبر الويبإدارة المعرفة ال أ نموذج
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إلى خلصت الدراسة و  قائمة مهارات أدوات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني.و  استمارة استطالعية،و 
فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى؛ الذين درسوا  وجود

معرفة الشخصية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة تقييم منتج مهارات إدارة ال أ نموذجباستخدام 
فرق دال إحصائيًا ووجود لصالح التطبيق البعدي.  استخدام أدوات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

إدارة  أ نموذجبين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى، الذين درسوا باستخدام 
تنمية الجانب المعرفي الخاص بأدوات الجيل  فيفي التطبيقين القبلي والبعدي  المعرفة الشخصية

 الثاني للتعلم اإللكتروني لصالح التطبيق البعدي.
برنامج مقترح في  تقديم ( دراسة هدفت إلىAhmad et al., 2017وأجرى أحمد وآخرون )

ب لتنمية العقلية العالمية الجغرافية للصف األول الثانوي قائم على أدوات الجيل الثاني للوي
( 91وتكونت عينة الدراسة من ) ،في مصر والمهارات المستقبلية والميل نحو التعليم اإللكتروني

( طالبًا في المجموعة 42( طالبًا في المجموعة التجريبية، و)42: )على النحو اآلتيطالبًا موزعين 
واختبار مواقف  ،وبطاقة مالحظة ،لعقلية العالميةامقياس الضابطة، وتكونت أدوات الدراسة من 

وأظهرت النتائج  ،ومقياس الميل نحو التعليم االلكتروني في تعلم الجغرافية ،المهارات المستقبلية
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 

، ختبار مواقف المهارات المستقبليةطاقة المالحظة، والوالبعدي لمقياس العقلية العالمية، ولب
، وهذه الفروق كانت لصالح التطبيق الميل نحو التعليم االلكتروني في تعلم الجغرافيةولمقياس 
 البعدي.

وتم االستفادة من هذه الدراسات في تحديد منهجية الدراسة وهي المنهج البنائي الذي استخدم 
المطورة تعليمية الحدة الو  والمنهج شبه التجريبي الذي استخدم لقياس أثر في بناء الوحدة التعليمية،

التحصيل من كتاب الجغرافية للصف العاشر األساسي باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب في 
تم استخدام المنهج شبه التجريبي في أغلب الدراسات السابقة، كما تم االستفادة  إذ، الدراسي للطلبة
ات التحصيلية المستخدمة في الدراسات السابقة لتطوير االختبار التحصيلي في من االختبار 

 الدراسة الحالية.
تطوير أنها ركزت على  إذهذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث المضمون،  اختلفتو 

باستخدام أدوات الجيل في األردن وحدة تعليمية من كتاب الجغرافية للصف العاشر األساسي 
، وفي حدود علم الباحثين لم يتم التطرق التحصيل الدراسي للطلبةللويب واختبار أثرها في الثاني 
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 لدراسة مثل هذا الموضوع من قبل من حيث حقل التخصص، ومكان إجراء الدراسة، ومتغيراتها.
 منهج الدراسة:

شبه التجريبي المنهج البنائي في بناء الوحدة التعليمية، والمنهج نظرًا لطبيعة الدراسة استخدم 
من كتاب الجغرافية للصف العاشر األساسي باستخدام أدوات المطورة تعليمية الحدة الو  لقياس أثر

 . الجيل الثاني للويب في تحصيل الطلبة
 أفراد الدراسة:
من مدرستين حكوميتين من مدارس  طالب وطالبات( 012على )الدراسة  أفراداشتمل 

بطريقة  هما للذكور واألخرى لإلناثاحدان إصبة إربد، واختيرت مدرستمديرية التربية والتعليم للواء ق
 المدرستين، إدارة وتعاون الّدراسة، إجراءات لتنفيذ الالزمة والتسهيالت الظروف توفروذلك ل قصدية

 محيط من المدرستين قرب بحكم التطبيق على اإلشراف سهولةو  الدراسة، إجراء على وموافقتهما
تجريبية وتضم مجموعة ن الشعب بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين: وقد تم تعيي واحد،

من خالل الوحدة التعليمية  تدرس ( طالبا وطالبة،23)شعبة للذكور وشعبة لإلناث( وعدد أفرادها )
ضابطة تضم )شعبة مجموعة المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب، و 

 .ةاالعتيادي بالطريقة درست ،( طالبًا وطالبة25) الإلناث( عدده للذكور وشعبة
 الدراسة: أداتا

 :الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب
 الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويبتم إعداد  

 آلتية:وفق المراحل ا
الوحدة التعليمية، والالزمة لبناء  في هذه المرحلة تم وضع تصور لمتطلبات :مرحلة التصميم .1

ألساليب واإلجراءات دقيق ل وصف  و ، بعضاً ، وكيفية ترابطها مع بعضها اوأجزاءهالوحدة هيكل 
مرحلة  :اشمل مرحلة التصميم مرحلتين همتالتي تتعلق بكيفية تنفيذ الوحدة التعليمية المّطورة. و 

 :ذلك اآلتيةاإلعداد، ومرحلة كتابة السيناريو، كما توضح الخطوات 
دقيق  غو من ص هاوتجهيز  تم فيها تجميع متطلبات التصميم إذ :مرحلة اإلعداد .أ

عداد ل لمادة العلمية واألنشطة، وكل ما يلزم العرض من نصوص، وصور لألهداف، وا 
 .ثابتة ومتحركة، ولقطات فيديو، وغيرها

تم في هذه المرحلة، ترجمة الخطوط العريضة المتمثلة في  :كتابة السيناريومرحلة  .ب
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 .، وأشكال التفاعلالطلبةاألهداف، وعناصر المادة العلمية، وأدوار 
تم إنشاء الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية  :مرحلة إنشاء الوحدة التعليمية المّطورة .2

ب )المدونة اإللكترونية، وصفحة الفيس بوك، وقناة باستخدام أدوات الجيل الثاني للوي
 :اآلتيةاليوتيوب(، بإتباع الخطوات 

 إنشاء حساب بريد الكتروني في جوجل  .(Google)  
 الدخول إلى موقع بلوجر (Blogger) نشاء المدونة التعليمية خاصة التعليمية الوحدة ب، وا 

 . المّطورة من كتاب الجغرافية
 وكالدخول لموقع الفيس ب (Facebook) نشاء صفحة فيس بوك خاصة الوحدة ب، وا 

 .التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية
 الدخول لموقع اليوتيوب (You Tub) نشاء قناة يوتيوب خاصة الوحدة التعليمية ب، وا 

 .من كتاب الجغرافية المّطورة
  عدادتجميع الوسائط المطلوبة  هايز وتجه من خالل إعداد النصوص المكتوبة، هاوا 

عدادها و وتجميع المواد المتاحة من صور، ولقطات فيديو، وفالشات والتي تم توفيرها  ا 
 .، أو من خالل البحث عنها في شبكة االنترنتللوحدة المّطورة  خصيصاً 

  تم و على المدونة التعليمية صفحة رئيسة؛  التي أعتمدتلوحدة التعليمية لالتصميم الفني
 .ن تم إنشاؤهما لهذا الغرضيبوك، وقناة اليوتيوب اللت ساالنتقال منها إلى صفحة الفي

 من عدد من صدق الوحدة التعليمية المّطورة بعرضها على التحققتم  :مرحلة التقويم .3
لتقدير كفاية  وذلك ،المتخصصين في تقنيات التعليم والحاسب اآلليو المحكمين التربويين 

دريبات والتقويم، ومناسبة اإلرشادات، األهداف، ومناسبة المحتوى، ومالءمة األنشطة والت
بداء وتم  ضرورية، مالحظات يرونها أية والتصميم الفني للوحدة، والروابط اإللكترونية، وا 

 المحكمين. طلب على بناء التعديل
من طلبة الصف العاشر السماح لمجموعة  :لوحدة التعليمية المّطورةلمرحلة التجريب المبدئي  .4

بحث بالدخول إلى الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية من غير عينة ال األساسي
 :يأتيما للحصول على تغذية راجعة حول 

 سهولة الدخول إلى المدونة اإللكترونية، وصفحة الفيس بوك، وقناة اليوتيوب. 
 سهولة استخدام جميع عناصر الوحدة التعليمية المّطورة. 
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 مّطورةوضوح دليل استخدام الوحدة التعليمية ال. 
  أثناء الدرسفي  الطلبةتحديد المشكالت التي قد تعترض. 

على طلبة  الوحدة التعليمية المّطورةتم تطبيق  الوحدة التعليمية المّطورة: تنفيذمرحلة  .5
 المجموعة التجريبية من عينة الدراسة.

 االختبار التحصيلي:
ية للصف العاشر )مشكالت بيئية معاصرة( من كتاب الجغراف وحدةبعد تحليل محتوى 

، ونسب كل درس مع والنتاجات، تم إعداد جدول المواصفات، الذي تضمن المحتوى، األساسي
 ،التعليمية، وعدد الحصص المخصصة لتدريس كل موضوع النتاجاتاألخذ بعين االعتبار عدد 

ثم  حسب تصنيف بلوم، ومن ةمستويات المعرفيال تشملف النتاجاتكما وردت في دليل المعلم. أما 
( فقرة، من نوع االختيار من متعدد، ولكل فقرة 51، مكون من )ختبار تحصيليإببناء  قام الباحثون

تم اشتقاق فقرات االختبار من النتاجات الخاصة للمحتوى  إذ. بدائل، واحدة منها صحيحة ةأربع
 ة.عالم( 51العالمة القصوى على االختبار هي )و ، )مشكالت بيئية معاصرة( وحدة من التعليمي
 أداة الدراسة: صدق

المحكمين  من عدد على األولية بصورته بعرضه االختبار، صدق من تم التأكد
محكمًا من أعضاء  (05) وعددهم المتخصصين في مناهج الدراسات االجتماعية وطرق تدريسها

 رأيهم داءإب إليهم وطلب هيئة التدريس الجامعات األردنية والسعودية، وعدد من المشرفين التربويين،
 الفقرات مالءمة ومدى الغرض، لهذا المعد المواصفات لجدول االختبار فقرات موافقة مدى في

تم  إذالمحكمين،  اقتراحات ضوء في االختبار فقرات على التعديالت إجراء وتم. الدراسة لموضوع
ضافة فقرات   أخرى.حذف بعض الفقرات وتبديلها بفقرات أخرى، كما تم تعديل بعض الفقرات وا 

 أداة الدراسة: ثبات
طالبًا من ( 52) من تكونت شعبة اختيار تم التحصيلي، االختبار ثبات معامالت الستخراج

 أفراد خارج طالب الصف العاشر األساسي في إحدى المدارس الحكومية من مجتمع الدراسة ومن
صدت عالمة واحدة وقد ر  المحكمين، آراء ضوء في تعديله بعد عليهم االختبار وتطبيق الدراسة،

 لكل إجابة صحيحة، وصفر لكل إجابة خاطئة. وبعد االنتهاء من ذلك تم حساب:
  ،تراوحت قيم معامالت صعوبة  إذمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 –1.65(، بينما تراوحت قيم معامالت تمييز الفقرات بين )1.78 – 1.48للفقرات بين )
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 (.Odeh, 2010)ذه القيم مقبولة لتطبيق الدراسة (، وتعد ه1.81
  ( 51ريتشاردسون ) –معامل الثبات باستخدام معامل كودرKuder-Richardson- 20) ،)

  .مناسبًا ألغراض الدراسة ع د  ( وهذا المعامل مرتفع، وبالتالي 0.81وقد بلغت قيمته )
 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات اآلتية: اشتمل التصميم البحثي لهذه الدراسة على
 أواًل: المتغير المستقل:

طريقة التدريس، ولها مستويان: )الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام 
 (.، الطريقة االعتياديةأدوات الجيل الثاني للويب

 ثانيًا: المتغير التابع:
 التحصيل الدراسي.
 إجراءات الدراسة:

 .ب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويبمن كتا تعليميةوحدة ر يطو ت .0
 إعداد االختبار التحصيلي والتحقق من صدقه وثباته. .5
الوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام إعداد دليل المعلم للتدريس باستخدام  .3

 أدوات الجيل الثاني للويب.
داخل مختبرات الحاسوب في ورة الوحدة التعليمية المطّ على الجغرافية تدريب معلمي  .4

 المدارس.
تحديد أفراد الدراسة الذين تم اختيارهم من مدرستين أحداهما للذكور واألخرى لإلناث، وتحديد  .2

 مجموعات الدراسة عشوائيًا.
 إجراء التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي. .6
 الجيل الثاني للويبالوحدة التعليمية المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات تطبيق  .7

 على المجموعة التجريبية خالل فترة زمنية مقدارها ستة أسابيع.
 تصحيح االختبار التحصيلي في التطبيق القبلي، ورصد البيانات وتخزينها بالحاسب اآللي. .8
 زيارة المدرستين اللتين تم فيهما تطبيق الدراسة للتوجيه واإلشراف ولضمان التطبيق المناسب. .9
اء من تطبيق الدِّراسة تم إجراء التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وتصحيحه، بعد االنته .01

 ورصد البيانات، وتخزينها بالحاسب اآللي.
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تمت المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية للبيانات المتعلقة بنتائج االختبار التحصيلي  .00
 ضها حسب أسئلة الدِّراسة.ومن ثم الحصول على النتائج وعر  والبعدي،في التطبيقين القبلي 

 مناقشة النتائج ووضع عدد من التوصيات ذات العالقة. .05
 المعالجة اإلحصائية:

المتوسطات اإلحصائي الوصفي ) باستخدام وفرضياتها ،الدراسة أسئلةتم اإلجابة عن 
( ANCOVAواإلحصائي التحليلي )تحليل التباين المصاحب )، (الحسابية واالنحرافات المعيارية

لفحص أثر ( MANCOVAحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة، وتحليل التباين المتعدد )للت
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في )الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما( المتغيرات 

 في مادة الجغرافية.
 ومناقشتهاعرض النتائج 

راج اإلحصائيات للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( تم استخ
 ( هذه اإلحصائيات.1الوصفية ألدائهم على االختبار التحصيلي القبلي. ويبين الجدول )

االختبار التحصيلي  في الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد (1جدول )ال
 القبلي حسب طريقة التدريس والجنس.

 إناث ذكور الكلي الجنس ةاإلحصائي تالبيانا الطريقة المجموعة

 التجريبية
الوحدة المّطورة 
باستخدام أدوات 
الجيل الثاني 

 للويب

 9.20 9.21 9.18 المتوسط الحسابي

 2.43 2.24 2.77 االنحراف المعياري

 15 22 21 العدد

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 2.25 2.29 2.22 المتوسط الحسابي

 2.57 1.22 5.22 االنحراف المعياري

 12 22 22 العدد

 الكلي

 9.60 9.66 9.48 المتوسط الحسابي
 2.39 2.14 2.88 االنحراف المعياري

 121 19 11 العدد
 51* العالمة القصوى على االختبار = 

 الدراسة أفراد( اختالف المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات 1يالحظ من الجدول )
تم التحقق من تكافؤ المجموعات )قبل بدء الدراسة( للتحقق  قبلي ظاهريًا.على اختبار التحصيل ال

  (5×5من داللة تلك الفروق بين المتوسطات الحسابية، وذلك بتطبيق تحليل التباين الثنائي )
Two-way ANOVA( خالصة نتائج تحليل التباين المذكور.2، ويبين الجدول ) 
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اختبار على أفراد الدراسة لعالمات ( Two-way ANOVA)(2×2)الثنائي  تحليل التباين (2) الجدول
 التحصيل القبلي.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
اإلحصائية الداللة 

 )ح(
 312. 1.06 6.21 1 6.21 طريقة التدريس

 722. 132. 762. 1 762. الجنس

 872. 032. 162. 1 162. الجنس × طريقة التدريس

   5.86 101 340.089 الخطأ

    129 6057.000 الكلي

ـــــة 2يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول ) ـــــد مســـــتوى الدال ـــــة إحصـــــائية عن ـــــروق ذات دالل ( عـــــدم وجـــــود ف
(α=1.12) الوحـدة يعـزى إلـى طريقـة التـدريس )الدراسـة  أفرادمجموعتي  في التحصيل القبلي لطلبة

والطريقــة االعتياديــة(،  م أدوات الجيــل الثــاني للويــبالتعليميــة المّطــورة مــن كتــاب الجغرافيــة باســتخدا
والجــنس، والتفاعــل بينهمــا، وعليــه فــأن المجموعــة الضــابطة تكــافي المجموعــة التجريبيــة فــي األداء 
علــى اختبــار التحصــيل القبلــي. ونتيجــة للتكــافؤ القبلــي بــين أداء المجمــوعتين فقــد تمــت التحلــيالت 

 اإلحصائية المناسبة. 
 رض لنتائج الدراسة:ع يأتيوفيما 

ال توجتد فتروق ذات أواًل: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي نصتت علتى أنت   
( بتين متوستطات عالمتات طلبتة الصتف العاشتر α=0.05داللة إحصتائية عنتد مستتول الداللتة )

تعليميتتة األساستي فتي االختبتار التحصتتيلي فتي متادة الجغرافيتة تعتتال لطريقتة التتدريس )الوحتدة ال
  .الطريقة االعتيادية( للويب،المّطورة من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني 

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة 
 .(3المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل البعدي، كما هو مبين في الجدول)

التحصيلي  االختبار في أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات . 3الجدول 
 حسب طريقة التدريس والجنس. بعديال

 إناث ذكور الكلي الجنس اإلحصائية تالبيانا الطريقة المجموعة

الوحدة المّطورة باستخدام  التجريبية
 أدوات الجيل الثاني للويب

 15.52 19.17 12.27 توسط الحسابيالم

 5.52 5.22 5.22 االنحراف المعياري

 15 22 21 العدد

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 12.71 11.12 2.22 المتوسط الحسابي

 5.21 5.22 2.11 االنحراف المعياري

 12 22 22 العدد

 12.37 12.90 11.33 المتوسط الحسابي الكلي
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 إناث ذكور الكلي الجنس اإلحصائية تالبيانا الطريقة المجموعة
 3.66 3.84 3.18 يارياالنحراف المع
 121 19 11 العدد

 51* العالمة القصوى على االختبار = 

( وجود فـروق ظاهريـة بـين األوسـاط الحسـابية تبعـًا لمتغيـرات الدراسـة، 3يالحظ من الجدول )
( 5×5وللكشف عن الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم اسـتخدام تحليـل التبـاين الثنـائي المصـاحب )

Two-way ANCOVA( نتائج تحليل التباين المذكور.4، ويبين الجدول ) 

أفراد الدراسة لعالمات ( Two-way ANCOVA)(2×2)الثنائي المصاحب  تحليل التباين (4)الجدول 
 .بعدياختبار التحصيل العلى 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة اإلحصائية

 )ح(
 دريس )المعدل(طريقة الت

 86.21 1 86.21 9.68* 0.02 

 الجنس )المعدل(
 28.45 1 28.45 3.19* 0.05 

 0.66 0.22 1.78 1 1.78 الجنس )المعدل( × طريقة التدريس

   8.91 101 507.76 الخطأ

    129 862.776 الكلي

 .(α  =1.12ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

(، وهـذه النتيجـة 2.22( لقيمـة "ف" )2.22= د داللة إحصائية )ح( وجو 4يالحظ من الجدول)
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية تعني رفـض الفرضـية الصـفرية األولـى والتـي تـنص علـى أنـه: "

ـــة ) ( بـــين متوســـطات عالمـــات طلبـــة الصـــف العاشـــر األساســـي فـــي α=0.05عنـــد مســـتوى الدالل
طريقـة التـدريس )الوحـدة التعليميـة المّطـورة مـن كتـاب االختبار التحصيلي في مادة الجغرافية تعـزى ل

 ".الطريقة االعتيادية( للويب،الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني 
ـــة المتضـــمنة وجـــود  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى وبالتـــالي قبـــول الفرضـــية البديل

االختبـار التحصـيلي  ( بين متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر األساسي فيα=0.05الداللة )
كانـت الفـروق لصــالح المجموعـة التجريبيـة التـي تــم  وقـد، فـي مـادة الجغرافيـة تعـزى لطريقــة التـدريس

مـــن خـــالل الوحـــدة التعليميـــة المّطـــورة مــن كتـــاب الجغرافيـــة باســـتخدام أدوات الجيـــل الثـــاني تدريســها 
 . للويب

ة التعليميــة المّطــورة مــن كتــاب الوحــدوقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى فاعليــة التــدريس مــن خــالل 
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التي تتميز بالتفاعلية والمرونة كالمدونات التعليمية، ، الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب
والفــيس بـــوك، واليوتيـــوب ســـاعد علـــى تـــوفير بيئـــة تعلـــم نشـــطة، وفعالـــة، وعميقـــة األثـــر، مـــن خـــالل 

لمـدونات ااسـتخدام أن  كمـاالمجموعـة التجريبيـة،  طلبـةالجوانب اإلدراكيـة والمعرفيـة لـدى  فيالتأثير 
، ويزيـد مـن تفاعـل الطلبـة فيمـا بيـنهم ،بعد الملل والرتابة عن أجـواء الحصـةواليوتيوب ي   بوك والفيس
 على مستوى تحصيلهم الدراسي. انعكسمما 

يميـة الوحدة التعلمن خالل  استخدام أدوات الجيل الثاني للويبوقد ت عزى هذه النتيجة إلى أن 
الجغرافية، ساعد طلبة المجموعة التجريبية على الفهم والتعمق أكثر، كمـا مكـنهم  المّطورة من كتاب

 متحركـة ومقـاطعالثابتة و الصور النصوص و من الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على ال
فـيس خالل المدونـة التعليميـة الخاصـة بالوحـدة، ومـن خـالل صـفحة ال من-تشويق عناصر- الفيديو

يضـاح المقـرر، ممــا رفـع مســتوى  بـوك واليوتيـوب الخــاص بالوحـدة المطـورة، واســتخدامها فـي شــرح وا 
 تحصيلهم الدراسي.

وقد ت عزى هذه النتيجة إلى أن المعلومة أصبحت مدعمـة بالصـوت والصـورة والفهـم، ممـا أدى 
ية بالمعززات الداخلية، ووفرت له بيئة تعليمية تعلمية غنإلى احتفاظ الطالب بالمعلومة لمدة أطول، 

كـــاش ، و (Churchill, 2009) شيرشـــيلوالثقـــة بـــالنفس، وهـــذا يتفـــق مـــع نتـــائج دراســـات كـــل مـــن 
(Cash, 2010و ،) الكسـاب وأبولـوم(Al-Kassab & Aboluom, 2010) العيـد ، و(Al-Eid, 

2011).  
توجتتد فتتروق ال ثانيتتًا: النتتتائج المتعلقتتة بالفرضتتية الصتتفرية الثانيتتة والتتتي نصتتت علتتى أنتت   

( بتتين متوستتطات عالمتتات طلبتتة الصتتف α=0.05ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتول الداللتتة )
  .العاشر األساسي في االختبار التحصيلي في مادة الجغرافية تعال للجنس )ذكر، وأنثى(

والختبــار هــذه الفرضــية فقــد تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات 
ـــذك ( الـــذي يالحـــظ منـــه وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــين المتوســـطات 5ور واإلنـــاث )الجـــدول كـــل مـــن ال

الحسابية تبعًا لمتغير الجنس، وللكشف عن داللة الفروق بين هذه المتوسطات فقـد تـم إجـراء تحليـل 
 إذ(. 9كمــا هــو مبــين بالجــدول )، Two-way ANCOVA( 5×5)التبــاين الثنــائي المصــاحب 

(، وهذه النتيجة تعني رفض الفرضـية 3.19( لقيمة "ف" )052.)ح = يالحظ وجود داللة إحصائية 
ــة "الصــفرية الثانيــة والتــي تــنص علــى أنــه:  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل

(α=0.05 بــين متوســطات عالمــات طلبــة الصــف العاشــر األساســي فــي االختبــار التحصــيلي فــي )
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 ".ثى(مادة الجغرافية تعزى للجنس )ذكر، وأن
ـــة المتضـــمنة  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى وجـــود وبالتـــالي قبـــول الفرضـــية البديل

ـــــار α=0.05الداللـــــة ) ( بـــــين متوســـــطات عالمـــــات طلبـــــة الصـــــف العاشـــــر األساســـــي فـــــي االختب
 كانت الفروق لصالح اإلناث. إذ للجنس،التحصيلي في مادة الجغرافية تعزى 

منـــه عنـــد  ىاالنضـــباط فـــي صـــفوف الطالبـــات أعلـــ ىتو مســــ وقـــد ت عـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى أن
، والــذي يــنعكس علــى رفــع مســتوى التحصــيل الدراســي لهــن زيــادة فهــم الطالبــات، وبالتــالي الطــالب

أمـام أن اإلنــاث يملــن للعمـل المكتبـي والمكـوث الطويـل  مقارنة بالذكور، وقد ت عزى هذه النتيجـة إلـى
تمــــام اإلنــــاث بالتحضــــير المســــبق، والتركيــــز، وشــــيوع اه، و أكثــــر مــــن الــــذكورالحاســــوب واإلنترنــــت 

تفـاعاًل واهتمامـًا  يبدين الجغرافيامعلمات  أن ، وقد ت عزى هذه النتيجة إلىالمنافسة أكثر من الطالب
مما أدى إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لإلناث مقارنة بالذكور، وهذا يتفـق  أكثر من المعلمين،

اإلنــاث يملــن للعمـل ( إلـى أن Asqoul & AlHouly, 2001لي )مع ما أشار إليه عسقول والحـو 
أعمال السـكرتاريا والطباعـة تتعامـل معهـا المـرأة بحيويـة فالمكتبي والمكوث الطويل أكثر من الذكور 

 .وتفاعل أكثر من الرجال
ال توجد فروق ذات ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة والتي نصت على أن   

( بتين متوستطات عالمتات طلبتة الصتف العاشتر α =0.05اللة إحصائية عند مستول الداللتة )د
األساسي في االختبار التحصيلي في مادة الجغرافية تعال للتفاعل بين الوحدة التعليميتة المّطتورة 

  .من كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب والجنس
متوسطات عالمات طلبة مجموعة الدراسة )طريقة التـدريس  والختبار هذه الفرضية تم حساب

الجــنس( علــى اختبــار التحصــيل البعــدي واالنحرافــات المعياريــة لهــا، كمــا هــي مبينــة فــي الجــدول × 
 (، والتي يالحظ منها وجود فروق حسابية ظاهرية.3)

ـــة التـــدريس  ـــين عالمـــات مجموعـــات الدراســـة )طريق × ولفحـــص مـــا إذا كانـــت هـــذه الفـــروق ب
جــــري تحليــــل التبــــاين الثنــــائي أ (α  =1.12)الجــــنس( ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

لعالمـــات هـــذه المجموعـــات علـــى ، Two-way ANCOVA( 5×5)ذي التصـــميم المصـــاحب 
( عــدم 4يتبــين مــن الجــدول ) ( هــذا التحليــل. حيــث4االختبــار التحصــيلي البعــدي، ويبــين الجــدول )

( المتعلقـة بـأثر التفاعـل بـين طريقـة التـدريس 0.20( لقيمـة "ف" )0.66وجود داللة إحصائية )ح = 
ال توجـد فـروق والجنس، وهذه النتيجـة تعنـي قبـول الفرضـية الصـفرية الثالثـة والتـي نصـت علـى انـه "
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( بين متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
يلي فــي مــادة الجغرافيــة تعــزى للتفاعــل بــين الوحــدة التعليميــة المّطــورة األساســي فــي االختبــار التحصــ

 ".كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب والجنسمن 
التعليميــة  ظــروفوقــد ت عــزى هــذه النتيجــة إلــى أن كــال الجنســين )الــذكور واإلنــاث( تعرضــوا لل

أن  كمـا، ذاتهـالظـروف والمتغيـرات والمعلومـات وبالتـالي فقـد تعـرض كـال الجنسـين ل التعّلمية نفسـها،
هم بغـض مقـدراتو  وتفكيـرهم بتنميـة مهـارات الطلبـة اهتمـتطرائق التعلم المستخدمة فـي هـذه الدراسـة 

وهي تسعى لزيادة تحصيل الطلبة الذكور واإلناث على حـد سـواء، ممـا يفتـرض  ،النظر عن جنسهم
 .ذاتهااكتساب جميع الطلبة للخبرات 

   التوصيات:
 :يأتيبما  الباحثين يوصونبعد التوصل إلى النتائج ومناقشتها فإن 

لفعاليتـه فـي في تدريس الجغرافيـة  الستخدام أدوات الجيل الثاني للويب ةدعوة معلمي الجغرافي .0
 .رفع التحصيل الدراسي للطلبة

يـل الثـاني كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجالوحدة التعليمية المّطورة من العمل على تعميم  .5
فــــي الميــــدان التربــــوي، مــــع العمــــل علــــى تــــوفير مختبــــرات الحاســــوب المجهــــزة بــــأجهزة  للويــــب

 الحاسوب الحديثة واإلنترنت.
الوحـدة  مـن خـاللفي الميدان علـى خطـوات التـدريس  العاشر األساسيالصف  ميتدريب معل .3

جراءات تنفيذهويب كتاب الجغرافية باستخدام أدوات الجيل الثاني للالتعليمية المّطورة من   .اوا 
كتب الجغرافية باستخدام أدوات الجيـل تعليمية مّطورة من  اتوحدإجراء دراسات أخرى تتناول  .4

علــى عينـات مختلفـة مــن طلبـة المراحـل الدراســية المختلفـة، وباسـتخدام متغيــرات  الثـاني للويـب
 .اإلبداعيتابعة أخرى، مثل: حل المشكالت، والتفكير الناقد، والتفكير 
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